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HEJ ALLA på Mejlingslistan!
Mitten av MAJ, snart sommar. Funkar gräsklipparen ännu en sommar. Dags att snygga upp
bland antennerna, tänk på att trädens grenar nu är torra och tillåter klättring, och det kan vara
vindstilla en sommarkväll som gjord för att klättra i träd.
Snart semester? Har solen blivit något aktivare? Det verkar slött där på solen ännu.
Men visst går att köra radio ändå, med lite fantasi och att vara lite envis räcker långt.

Blogg eller mejl? Det var frågan förra gången, då jag ställde frågan om att ersätta de här
mejlen med nyhetsbrev med en BLOGG. Det verkar entydigt att alla vill ha det så här. Mejl
direkt till brevlådan gäller. Få verkar vara intresserade av själv att leta infon.
Dock vet jag ju att det finns många som hittar fram till SRS hemsida där vi lägger upp de
gamla nyhetsbreven. Men just nu är det lite krångel med hemsidan.
Så bara att köra vidare med mejlingslistor.



Möjligen blir det en Blogg som går parallellt med direktutskicken framöver. En blogg gör det
möjligt att skapa rubriker, och sökbarhet. Exvis rubriker som gamla ICOM artiklar,
kommande nyheter, antenner, reparationstips, bygg själv, etc.

Mer synpunkter om blogg elelr sådana här utskick i fortsättningen??????

Kolla SRS amatörradiohemsida http://ham.srsab.se/
Idag trycker jag på lite om IC-7200, en perfekt rigg till bra pris.

Kalendern
Jag fyller på med evenemang i god tid så att ni kan boka in sommar och höst ordentligt. Det
gäller ju att vara uppbokad och inplanerad alla helger framöver, så länge solen lyser.

Loppmarknad och amatörradioträff i Skellefteå den 15 maj
Lördagen den 15 maj inbjuder Skellefteå Radioamatörer, SK2AU till loppmarknad och
amatörradioträff i Skellefteå.
Vi startar kl. 10:00 och håller på fram till kl. 15:00.
Utställare är välkomna från kl. 8:30.
Plats, som tidigare, Logen på Skelleftetravet.
Ingen avgift för utställningsbord, men säljare måste anmäla hur många bordsmeter de
behöver!
Bokning av bord och frågor till:
Sören SM2DLA, tel. 070-513 58 51, sm2dla@telia.com
André SM2RHL, tel. 070-337 25 10, lindgren@blits.nu
Sedvanlig servering av mackor, kaffe, te, läsk och varm korv
Inlotsning på 145,700 (R4) och 434,700 (RU4)
Utförligare vägbeskrivning och info kommer att finns på vår
webbsida: http://www.sk2au.org/
Varmt välkommen!
Skellefteå Radioamatörer SK2AU
Styrelsen/André-SM2RHL

Nykvarn loppis 2010-05-29 (29 Maj)
SRS kommer som vanligt.
Läs SK0MK:s hemsida: http://www.sk0mk.se/loppmarknad.htm
Kommer du? Skall du sälja ditt gamla skrot? Hjälp arrangörerna att göra
Nykvarn loppisen till en Succé. Ditt bidrag som besökande kan betyda att
loppisen i Nykvarn blir en succé liksom Eskilstuna.
En loppmarknad för amatörradioprylar och annat av lite mer teknisk karaktär har
varit ett årligen återkommande arrangemang. Tidpunkten har varierat lite genom
åren men är nu fastställd till Lördag närmast månadsskiftet Maj,  Juni. För år
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2010 betyder detta Lördagen den 29:e Maj. Loppisen i Nykvarn fokuseras
som vanligt på trivsel. Kafeteria med humana priser på kaffe, te, saft, mackor
och kakor. Lite lugnare tempo med gott om tid att prata.
Kom, träffas och trivs. För att boka bord kontaktar du vår sekreterare, Anders
SM0ORB eller vår ordförande, Martti SM5RWD.
D-STAR DV simplex kör vi under evenemanget på 433,450 MHz, och 145,3750
MHz. Nykvarngänget är bra på att skylta i god tid så det brukar vara enkelt att
hitta dit.
Förra året sammanföll denna loppis med Stockholm maraton, vilket kunde göra
det svårt att resa från Stockholm eller genom Sthlm på hemresan. I år är Sthlm
maraton den 2010-06-05.

Stora Björnmötet SK4BM 2010-07-02 till 04
Avhålls från Fredag kväll 2010-07-02 och fortsätter till söndag 2010-07-04
Mötet avhålls på Tossebergsklätten mellan Sunne och Torsby. Hemsidan visar mer info:
http://www.stupi.se/sm4kel/bbm/

3:e SAQ- Mötet i Grimmeton 2010-08-07
Vid Världsarvet GRIMMETON den 7 Augusti 2010 blir det evenemang
http://www.grimeton.org/HTML/besoka.html
Ännu har inte SRS beslutat om vi kommer med utställning.

Amatörradioloppis Ölmbrotorp (vid Örebro) 2010-09-18
Lördagen den 18 september 2010 avhålls loppisen i Ölmbrotorp.
SRS kommer förstås. Mer detaljer kommer.
Kommer du? Skall du sälja ditt gamla skrot? Hjälp arrangörerna att göra Nykvarn loppisen till en Succé. Ditt
bidrag som besökande kan betyda att loppisen i Nykvarn blir en succé liksom Eskilstuna. D-STAR DV simplex
kör vi under evenemanget på 433,450 MHz, och 145,3750 MHz.
Det talas om att avhålla distrikt 4 höstmöte vid samma tillfälle, vi får se vad som beslutas.

Stor prylmarknad i Handen den 2 oktober, 2010-10-02
Även detta år blir det stor loppis i Handen, jordbro eller vad det nu heter där söder om stan.
Se mer på www.skoqo.se  Försäljningen startar kl 10 00 och det hela pågår till xx xx
Med största sannolikhet kommer SRS som vanligt.

Amatörradioloppis i Norrköping 2010-10-09
I höst, oktober lördagen den 9. Se hemsidan:
http://sk5bn.se/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=76
SRS avser komma med utställnings som vanligt. Mer info kommer efter hand, men notera redan nu in datumet i
almanackan. Kommer du? Skall du sälja ditt gamla skrot? Hjälp arrangörerna att göra Norrköpingsloppisen till
en Succé. Ditt bidrag som besökande kan betyda att loppisen i Norrköping blir en succé liksom Eskilstuna. D-
STAR DV simplex kör vi under evenemanget på 433,450 MHz, och på 145,3750 MHz.

Lokalbulletin från FRO i Sthlm över relästationer
Bor du under räckviddsområdet kan du lyssna på FRO bulletinen.
Lokalbulletin för FRO över Stockholm. Bulletinen sänds måndagskvällar klockan 2130 över
repeater RU12 på 434,900/436,500 MHz, alltså plusskift, samt parallellt över repeater R0 på
145,600/145,000 MHz där repeatern har signalen SL0ZS/R.

SRS amatörradiohemsida med webbshop etc
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http://ham.srsab.se/ Här finner du allt som du behöver för att hitta och leta i vårt
amatörradiosortiment. Till vänster finner du en lista med rubriker, och du kan söka på
artikelkategorier.
Mitt på sidan hittar du: ”så här handlar du (Guide)” klicka och du finner allt du behöver
veta för att göra en webbeställning och betalning. Längst upp finner du en lista med start,
återgå till startsidan, hjälp, registrera mig, (ifall du vill göra webborder), FAQ där vanliga
frågor besvaras, nytt, kontaktinfo med adresser mejla etc, samt logga in för den som redan är
registrerad.
Har du ändå frågor, eller inte får saker att fungera, eller inte hittar vad du söker, kontakta då
Wolfgang telefon eller mejl, wolfgang.wundsch@srsab.se  Då problem är till för att lösas är
det bäst att helt enkelt fråga. De viktigaste nyheterna finner du en bit ner på startsidan. Vill du
ringa och fråga om en viss artikel, som du hittat på hemsidan, är det bra om du har
artikelnumret till hands. Vi kan då se lagerstatus etc på prytteln. Det kan ju hända att just den
saken inte finns med i min eller någon hos SRS hjärna.
Inför helgen kan det finnas ett helgerbjudande på hemsidan, klicka och se vad det innebär,
kanske din önskepryl råkar vara aktuell i helgen.

Så här hittar du de svenska manualerna till ICOM stationer
Gå till SRS HAM hemsidan http://ham.srsab.se/
Klicka sedan på ”FAQ, teknik, mässor” längst upp.
Du får upp en ny meny med ”avbetalningar” till ”övriga manualer” Klicka på ICOM
bruksanvisningar så kommer en lista med alla tillgängliga svenska manualer upp. Du kan här
exvis ladda hem en svensk manual på IC-7000, eller på en radio du funderar på att köpa.
Du finner oxo en länk till ICOM hemsida där du kan finna manualer till så gott som alla
manualer till ICOM genom tiderna. Exvis till en 32 år gammal IC-701. Varför inte lägga upp
en manualsamling, har du inte plats eller möjlighet att smal alla ICO riggar, de är över 250 st,
så kan du i alla fall samla handböckerna.

Skriver du ett mejl till SRS, glöm ej att tala om vem du är
Ett mejl till mig exempelvis, och ber om en broschyr, en liten reservdel, eller beställer 20
meter kabel.
Då är det rätt smart att skriva sin adress i mejlet, och gärna hela namnet.
Vi spar in flera dagar och behöver inte växla mejl innan jag får en adress att skriva på brevet.
Förr när man skrev pappersbrev till varandra var det självklart, ja man fick till och med lära
sig i skolan att skriva avsändare, och till och med ett datum på brevet. Med dagens
elektroniska brev verkar denna kunskap vara som bortblåst. Jag får ofta mejl med texten:
”kan du sända en broschyr över IC-7200, hälsningar Leif”.
Bara att sända ett svar, med fråga om namn och adress. Nästa dag kanske jag fått adressen och
kan posta brevet med broschyren. Ibland får jag ett svar att: ”mitt namn och adress finns i er
dator”.
Jaha och hur söker jag då på Leif? Det kan finnas 27 stycken såna gubbar i vårt register över
kunder. Så då ryker ännu en dag i försening. Underteckna alltid era mejl med namn adress och
gärna anropssignal så går allt snabbare. De flesta mejlprogram medger att man automatiskt
sätter en sidfot med detta.

D-STAR Contest 2010
We are pleased to inform you that we will hold the D-STAR contest again, this year
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between June 19th, 2010 and June 27th, 2010 (UTC). Detailed information will be
announced as soon as available by separate messages and or the web sites, shown
below.
http://www.icom.co.jp/d-starsite/contest/ (For Japanese domestic announcements)
http://www.icom.co.jp/world/d-contest/ (Worldwide)
* These URLs may change. We will keep you updated.
Though it was generally welcomed and successful worldwide, last year’s D-STAR contest
was planned on short notice. It was also reported to cause confusion and inconveniences
in some places due to the increased system utilization during the contest period.
With the extensive support from the K5TIT team (who has been taking the burden of the
D-STAR world Trust Server owner and administrator since the early days of D-STAR),
other D-STAR supporting teams and individuals all over the world, like the engineers in
Germany, Icom distributors / dealers, the D-STAR system was able to endure the contest
and proved to work reliably under such a harsh situation. We wish to have the contest
again this year, not only for propelling the popularity of D-STAR, but also to provide more
amateur radio enjoyment all over the world.
Please tell your dealers, customers and publication contact persons about this event.
More detailed information will be available shortly.
Best regards,
Icom Inc.

Extrapris på MFJ-901B
De 2 st allra sista manuella antennavstämmarna finns nu till reapris 1000 kr, ord pris 1625 kr.
Se hemsidan. Den sista tiden har manuella antennavstämmare blivit helt avglömda. De sista
MFJ-901B reas därför ut. Intresset för antennavstämmare är lågt, därför har vi slutat med
MFJ:s sortiment. Jag berättade att vi har sålt fler AH-4 från ICOM på några år än antalet
manuella antennavstämmare sedan 30 år. Detta är sista chansen att skaffa sig en manuell
antennavstämmare. MFJ-901B är en liten avstämmare, den har tre reglage, två vridkondingar
och en spole som kopplas om i 12 steg. Uttag för koax eller balanserad antenn. MFJ-901B är
perfekt till våren och sommarens portabelövningar. I framtiden kommer det att bli svårare att
skaffa någon manuell antennavstämmare. Och troligen helt omöjligt att få fram en som är CE
märkt. MFJ-901B kan mata en balanserad stege. En med stege matad sk DubbleZepp är en
mycket trevlig antenn som kan köras över hela kortvågen, men som kräver en avstämmare av
denna typ. Tål 100 Watt.

Kolla SRS amatörradiohemsida http://ham.srsab.se/

Föredrag om D-STAR av SM0TSC (D-STAR)
Kommer att hållas på ytterligare flera ställen i vår och sommar. Johan Hansson SM0TSC är
föredragare.
Vill du veta mer om när han har nästa föredrag mejlar du Johan:
johan.hansson@se.pandasecurity.com
Nästa föredrag är den 28/4 för FRO i Stockholm.
Sen är SK0MT, SK0MG och SK0ZA på gång men preliminära.

Kolla här vilka Svenska radioamatörer som hörts internationellt på DV
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http://www.dstarusers.org/viewrepeater.php?system=SK0QO
Där finner vi per den 2010-04-22 dessa:
SM0NUE, SA0BFF, SM0TVW, SA0ARA, SM0ATC, SA0BGF, SM0YIX, SM0IFP,
SM0NUE/P, SA0WQT, SM0IHZ, SA0APH.
Snacka om att vara med sin tid. Håller amatörradion på att skaffa sig ett försprång igen
gentemot kommersiell komradio?
Sverige är nu på allvar med på världskartan för D-STAR.

Varför envisas vissa tillverkare att göra kanalradio med bara de gamla
trafiksätten?
Fortfarande tillverkas nya, ja utvecklas nya kanalradiostationer för amatörradio med bara FM.
Idag krävs att en kanalradiostation har FM (25kHz), FMn (12,5 kHz), AM för att lyssna på
flyg etc, WFM för att lyssna rundradio. DV för att lyssna och sända D-STAR, DR för att
sända små meddelanden. Ja nog är det väl så att många amatörradiostationer hamnar i stora
länders glesbygder som någon form av PR radio. Och då finns inget intresse av att utveckla
sig med exvis digitala trafiksätt. Detta gör då att det finns en viss avsättning för äldre
konstruktioner med gammaldags finesser. Finesser som flera högtalare inbyggda i form av
mikrohögtalare, fjärr mickar, APRS, lockar givetvis inte dagens nybörjare. Ändå försöker
man sig på nya enbart FM modeller, med bara de gamla trafiksätten.
Visst är det tjänstefel av en radioamatör att köpa en kanalradiostation utan alla aktuella
trafiksätt. Som att köpa en HF rigg med bara CW. Bara AM, eller bara USB. Bara att ångra
sig om ett halvår. Ställ krav på de andra tillverkarna att även de tar upp de nya trafiksätten.

Hur många D-STAR-försedda radioapparater finns det? (D-STAR)
Jag får ofta frågan om hur många radioamatörer som kan köra D-STAR det finns i SM. Vi har
räknat över försäljningen, och kan räkna ihop sålda kanalradiostationer med D-STAR.
SRS har sålt runt 1000 st radiostationer som kan köra D-STAR!!!!
Än är dock aktiviteten relativt låg.
Är vi 5000 aktiva radioamatörer i SM så har 20 procent möjligheten att köra DV
En mycket hög siffra. Väldigt mycket högre än motsvarande siffra för FM efter tio år av FM
en gång i tiden. Man kan säga att försäljningen av FM-radio började på allvar i slutet av 70
talet. Då hade FM funnits bland radioamatörer i 15 år.
När kommer då alla de här radioamatörerna igång på DV?
Frågan är väl: när får de ur fingern och läser manualen och lär sig hur man ställer in sin radio
för D-STAR.
Kanske med IC-9100 (kommer i sommar) som blir den första basstationen med D-STAR på
29, 50, 145, 432 MHz, och 1,2 GHz.
Allt tar tid, men idag säljs inte många procent kanaliserad amatörradio utan D-STAR.
Är det tjänstefel att köpa en kanalradio med bara FM?

Det kan dock behövas lite tålamod (D-STAR)
För att höra den relativt låga aktivitet på DV som ändå finns. Lägg in DV frekvenserna på din
radio, och skanna, dygnet runt varje dag, varje kväll. Snart lovar jag dig att du hör en DV
station. Lär dig att vittja stationsloggen, så ser du om någon station har sänt DV medan du
sov. Så här var det när FM introducerades i SM, dvs under sent 60 tal och hela 70 talet, själv
åkte jag upp på berget varje kväll och ropade mig hes. Finns tio D-STAR stationer inom ditt
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räckviddsområde, kan du behöva veckor av passning innan du prickar in att höra dem. Ropa
även själv CQ DV. Beställ D-STAR skolan för tips och mer kunskap i ämnet.

D-STAR frekvenserna är
Anropsfrekvenser för DV
Föreslagna av IARU, 50,6300 MHz  145,3750 MHz   433,450 MHz 1297,725 MHz

Lär dig mycket mer om D-STAR hos SK0QO
http://www.sk0qo.se/ klicka på: ”ny D-STAR repeater 434,450 MHz”. Här kan du se
inställningar för flera av D-STAR apparaterna och vad vissa inställningar betyder och hur de
används. Du finns oxo länkar till ställen för mer information i ämnet.

Vem sade att radioamatörer inte bygger?
Kolla här på D-STAR forum:
http://radioforum.egensajt.se/forum/d-star-repeatern-sk7rnq-c-t121-10.html
Visst bygger radioamatörer.
Det verkar snart som vi har en ytterligare uppkopplad D-STAR relästation i SM.

Extrapris, tillbud på MFJ-901B
De 2 st allra sista manuella antennavstämmarna finns nu till reapris 1000 kr, ord pris 1625 kr.
Endast två kvar just nu. (nu = 2010-05-11)
Se hemsidan. Den sista tiden har manuella antennavstämmare blivit helt avglömda. De sista
MFJ-901B reas därför ut. Intresset för antennavstämmare är lågt, därför har vi slutat med
MFJ:s sortiment. Jag berättade att vi har sålt fler AH-4 från ICOM på några år än antalet
manuella antennavstämmare sedan 30 år. Detta är sista chansen att skaffa sig en manuell
antennavstämmare. MFJ-901B är en liten avstämmare, den har tre reglage, två vridkondingar
och en spole som kopplas om i 12 steg. Uttag för koax eller balanserad antenn. MFJ-901B är
perfekt till våren och sommarens portabelövningar. I framtiden kommer det att bli svårare att
skaffa någon manuell antennavstämmare. Och troligen helt omöjligt att få fram en som är CE
märkt. MFJ-901B kan mata en balanserad stege. En med stege matad sk DubbleZepp är en
mycket trevlig antenn som kan köras över hela kortvågen, men som kräver en avstämmare av
denna typ. Tål 100 Watt.

Kolla SRS amatörradiohemsida http://ham.srsab.se/

IC-7200 riggen med krysset ovanpå
Många har sett den, andra har sett broschyren, det syns ett kryss ovanpå, pressat i plåten som
på en jeepdunk, ser det ut. Att sedan höljet är av polykarbonat är en annan sak. Detta är en
design sak, den skall se tuff ut, och visst var plåthöljet på likande sätt försett med pressningar
för att bli uppstagat. Vi ser liknande saker om vi lyfter på huven på nya bilen, hur de med
plåtveck fått upp stabiliteten på huvens tunna plåt. Snyggt? Ja det är en bra fråga, tillsammans
med övriga designsaker blir det en enhet och allt strålar med tuffhet och robusthet. Vi ser ju
likande saker ovanpå IC-756PROall, men där har pressningarna fått skapa namnet ICOM,
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även det ett sätt att staga upp plåten, få bort resonanser från högtalarljudet etc, men främst en
utseendesak.
Vänd på saken och fråga hur IC-7200 skulle ha sett ut med en slät ovansida. Den skulle ha
blivit helt harmlös, ful rak, och inte all så iögonenfallande.

Talsyntesen på IC-7200
Kan säga signalstyrka, frekvens och trafiksätt. Talet aktiveras med ett knapptryck. Den kan
säga trafiksätt även när man trycker på mode valet, denna funktion går att stänga av eller på.
Talsyntesens språk, hastighet och styrka är inställbara.

Slutsteget i IC-7200
Är uppbyggt av MOS FET effekttransistorer. Drivtransistor är en liten RD01MUS1 drivsteget
består av två RD15HVF1 och slutsteget två stycken feta saker, RD100HHF1C-103. Detta PA
är en förstärkare som skall förstärka 0,1 mWatt till 100 Watt inom frekvensområdet 1,6 – 54
MHz. Mellanstegstransformatorer av ferrit pärlor, ”kikare” eller ”gristrynen” oxo kallade. Det
som man tänker på först är att till och med BIAS till alla dessa transistorer är
mjukvarutrimmade. Det finns inga trimpottar i riggens PA!!! BIAS till FET:ar av den här
typen är ju spänning, och de drar ingen basström, därför behövs ju inga effektsteg för att göra
BIAS som i steg med Bipolära transistorer. Stegen är motkopplade i vanlig ordning. Detta för
att minska distorsionen, och därmed splattret, samt att jämna ut frekvenskruvan.
Kretslösningen på det här PA steget är anmärkningsvärt välgjort, exvis avkopplingen av
inkommande likspänning där finns i en punkt 7 st olika kondingar. Kommer ni ihåg att jag har
skrivit att både plus och minus är jord, eller skall vara jord i en sådan här sak. Och då menar
jag att även plus är jord, åtminstone för alla frekvenser från 0,1 Hz till UHF. Kortet är en
komponent som jag oxo skrivit om, i det här fallet uppbyggt med extremt låga ströinduktanser
och strökapacistanser, allt för att få ett så stabilt PA som möjligt. Det vi vinner på detta är att
det tål alla former av belastningar. Något som en radioamatör utsätter sitt PA för, jag har
berättat om de som sitter och kör trots att det gnistrar ur antennkontakterna, en av de värsta
laster ett PA kan utsättas för. Trots sådant skall steget gå kolugnt. Och inte varken splattra
eller gå sönder. Många menar att ett FET AP går linjärare än ett med bipolära transistorer, det
må vara så, en uppbyggnad, ALC och parasitoscillationer är ännu viktigare saker. Här ser vi
ett PA som är så välbyggt att det bör klara dessa krav väl.

DC filter
PÅ de små ICOM riggarna finns ett DC filter på sladden, vi finner det till IC-7000 och IC-
706all. I IC-7200 är detta inbyggt. Detta filter möjliggör att radion kan bli CE märkt, och att
strålning från DC sladden blir mycket låg. Inbyggt sådant filter finns i alla stora riggar. DC
jacken är 4 polig av samma typ som på IC-7000.

Kan man köra gamla tillbehör på IC-7200?
Tillbehör från tidigt 80 tal, som IC-2KL, AT-100, AT-500, AT-150 eller AH-2, AH-3, AT-
120, AT-130, AT-140all. AT-180 är inte gammal men den går att köra med IC-7200. När det
gäller de gamla grejerna så styrs de av en sk ”band Voltage”. LDA spänning. Det går att sätta
på en sådan funktion i IC-7200, så svaret är JA!  Det går att köra de uppräknade tillbehören på
IC-7200, liksom på IC-7000.



Kan man jämföra IC-7200 med IC-7000? Eller kanske IC-718
Eller är IC-7200 en efterföljare till IC-718. Ersätter IC-7200 IC-7000? Eller är IC-7200 en ny
IC-706? Varför blir det alltid sådana här frågor? Måste en ny modell alltid ersätta något annat
som redan fanns? Jag skulle vilja säga att kanske IC-718 upphör snart, inom något eller några
år. Men någon direkt ersättare är inte IC-7200. Dock kanske IC-7200 är i IC-718 klassen med
lite extra egenskaper. IC-7200 har prestanda som liknar IC-718 eller är något bättre, Storlek
och pris liknar IC-718. IC-7200 riktar sig nog mot nybörjare liksom IC-718 gjorde, men är så
pass kraftfull att den kan utgöra andra, eller portabelrigg för många fler, som redan har större
riggar. Kan man då jämföra IC-7200 med IC-7000? Kanske då det gäller huvuddelen av
uppbyggnad, dock har ju inte IC-7200 VHF eller UHF. Den har inte FM och är en mer
renodlad HF station. Uppbyggnadsmässigt är IC-7200 och IC-7000 hel-DSP-riggar, inga
kristallfilter, men med filterfabrik. Färre menyer, färre möjliga inställningar än IC-7000.
Enklare, och mer fixerad på just köra radio kan man säga om IC-7200. Sammanfattningsvis
tycker jag inte att det tjänar någon nytta att försöka lägga in IC-7200 i ett fack efter någon
annan radio i ICOM:s sortiment. IC-7200 är en IC-7200 och inget annat. Och vad en IC-7200
är för något, ja det kan ni läsa om i denna under hufven text, eller se på våra utställningar och
lösa i våra annonser och broschyrer.

Så lite om IC-7600

IC-7600 Har kristallugn som standard
En sk TCXO med +-0,5 ppm sitter fabriksmonterad i IC-7600. Denna håller frekvensen inom
den toleransen vid omgivningstemperaturer 0 – 50 grader C. Även vid långa kontinuerliga
sändningspass med full bärvåg, RTTY, Baudot och PSK-all håller den sig still i frekvens. En
TCXO är en frekvenskompenserad oscillator. Den mäter aktuell temperatur och kompenserar
enlig en frekvenskurva för den aktuella kristallen. Det finns således ingen uppvärmningstid
för frekvensen i en IC-7600.

IC-7600 har en manuell Notch med tre bandbredder
Ett notchfilter är som ett uppochnervänt filter. Notchfiltret dämpar en viss frekvens istället för
som ett filter släpper igenom en frekvens. Det manuella Notchfiltret skapas av DSP och blir
mycket lätt att ställa in. Nästan oändligt djupt, dvs dämpningen är mycket hög. Dessutom kan
man välja tre bandbredder för Notchfiltret. Med notchfiltret kan man ta bort bärvågor, AM
bärvågor och annat som ligger och tjuter på frekvensen. Ett manuellt notchfilter kan även
användas för att justera ljudet vid SSB och telegrafimottagning. Man kan justera så att brus
försvinner vid ett frekvensområde där det inte tillför någon information. Givetvis finns även
en automatisk Notch, den plockar blixtsnabbt bort en eller flera pip.

Displayen på IC-7600 imponerar
Vid de utställningar där vi visat IC-7600 kommer många helt spontant och berättar hur
imponerade de är av den skarpa, tydliga ljusstarka bildskärmen på IC-7600. Jag har tidigare
berättat att bakgrundsbelysningen sker med vita LED. Effekten blir att man kan få både
starkare och svagare ljus. Du kan anpassa ljusstyrkan på bildskärmen över ett större område,
allt från nattens mörka radiorum till det lysrörsbelysta chacket. Tidigare ICO riggar har haft



en plasma ljuskälla, ett litet minlysrör. Längre livslängd, starkare ljus eller svagare ljus. S-
metern är på IC-7600 en bild på bildskärmen, många som ser den står länge och tittar och kan
nästan inte bli helt säker på om det är en vridspole eller en bild. Särskilt rörelsen är mycket
”äkta”.

SKILLNADER mellan IC-7600 och IC-756PROIII
Ja många frågar.
Intresset för IC-7600 är stort. Många IC-7600 är sålda under sommaren 2009 till nu. Men det
är många frågor och givetvis har jag som alltid försökt skriva så mycket jag kan om IC-7600.
Beställ ”under huven” dokumentet exvis.
Framöver skall jag studera schemat på IC-7600, det räcker nog till ett mycket fett nyhetsbrev.
En huvudskillnad på IC-7600 är att den bara har två blandare. Beställ gärna det brevet. Precis
som IC-7800. Den nu förhistoriska IC-756PROIII har tre blandare och tre MF:ar. (ironisk,
756PROall är fortfarande mycket moderna riggar som verkligen rekommenderas)

Bara två mellanfrekvenser på IC-7600
Förr trodde man att mottagaren blev bättre ju fler mellanfrekvenser man hade. Det fanns de
med upp till fyra MF:ar. Till detta lade man en transverter och fick fem MF:ar.
Ja vad är då sanning?
En IC-751A var en mycket bra mottagare, det var nödvändigt att ha flera MF:ar för att kunna
få de finesser man behövde, exvis PBT och kristallfilter i två MF:ar för att få upp brantheten.
Idag behöver vi egentligen bara en MF, men rent praktiskt gör man då två MF:ar för att få
rimliga krav på DSP.
Det krävs dock mycket av en blandare om den skall kunna blanda från hög första FM till en så
låg MF att DSP kan jobba bra. Blandning från 65 MHz till 37 kHz sista MF låter ”kraftigt”.
Det kan göras billigt och görs billigt i vissa fabrikat, man kan då framställa lågpris budget
radio, med tveksamma prestanda. Vill man göra topprestanda som IC-7600 krävs bättre
grejer. IC-7800 var först ut med två MF:ar och med en andra blandare som klarade detta utan
att tappa spec. Med dubbla dubbelbalanserade högnivåblandare kan man bygga en blandare
som själv undertrycker spegelfrekvensen. Dyrt, patenterat och utvecklingskrävande, men
ICOM gjorde det, och nu skördar vi frukten av att få denna kretslösning i mindre riggar, som
IC-7600.

Felsökning

”Jag gissar att det är nå´t med mjukvaran”
Så kan det låta när någon olycklig radiostationsägare har problem. Jag brukar påminna om att
jag aldrig har varit med om att en mjukvara i en amatörradiostation har gjort så. Jo kunden har
minsann hört talas om att mjukvaror kan göra så här,
jaaahhaaa…?.
Jag påminner om att vi talar om ICOM:s amatörradiostationer. Efter hand kommer vi fram till
att problemet är ett handhavandefel. Telefonsamtalet löste problemet, mjukvaran i radion är
oskyldig, och förhoppningsvis kan myten om att mjukvaror beter sig så här kan dödas.
Åtminstone i ICOM radio. Men jag mekar ju bara med ICOM radio förstås, det verkar ju
faktiskt vara så att mjukvaror i radiostationer kan göra som i en dator och åldras, brytas ner
etc. Något som jag under över trettio år med ICOM aldrig har upplevt.



”Jag misstänker nån diod i RF unit”
Eller någon kondensator kanske…..
Det spekuleras även om vilken komponent som det kan vara fel på i analoga kretsar oxo. Så
har det väl alltid varit. Det verkar som om det finns ett måste att tro något om vad som kan
vara felet. Även om vederbörande spekulant inte är alls duktig på en radiostations
konstruktion, så verkar det som han tror att det förväntas någon form av spekulation om att
det kan vara en diod som är sönder. Eller det typiska ”ALC felet” som aldrig finns. Samma
här, det spekuleras på något fel, men är oftast handhavandefel. Dra upp RF gainet, så kommer
S-metern ner till noll och mottagaren vaknar till liv, är ofta lösningen.
Lika vanligt ännu är att man misstänker sluttransistorerna även om S-metern står i bott, eller
att LF ljudet är borta. Att högtalaren eller högtalarjacken är boven i dramat finns inte ens i den
vildaste fantasi. Trots att det är mycket enkelt att med en yttre högtalare konstatera om den
inbyggda högt är trasig.
Jo inte är det enkelt att diagnostisera en amatörradiostation inte.

SRS har ingen lust att hjälpa konkurrenterna med service på deras prylar
Jag får ofta frågor om att laga amatörradioprylar av de mest underliga och ovanliga fabrikat.
Men vad jag kan göra är att hänvisa till det ställe där de köpte prylen, det är ju faktiskt de som
har ett ansvar att sköta efterservice. Det gäller ofta automatiska antennavstämmare. Åska,
statiska urladdningar etc gör att dessa ofta går sönder. Varför ICOM AH-4 inte går sönder har
jag förklarat tidigare. Köper du en udda pryl begagnad, se då till att få inköpskvittot så att du
kan få hjälp av ansvarig importör. Köper du en pryl som är hemimporterad, se till att få
inköpskvittot så att du kan skicka den till rätt handlare, exvis i USA för service, eller för att
kunna få någon som kan svara på tekniska frågor. Nöj dig inte med att säljaren säger att han
slarvat bort kvittot, men skall leta reda på det sen. Intresset från SRS sida, och min sida är lågt
att hjälpa våra konkurrenter med deras service och rådgivning. Se till att ha någon att gå till
om du får problem med din pryl.

IC-7000
IC-7000 är en värdig efterträdare till IC-706all. Ungefär samma storlek, samma frekvensband
och uteffekt. IC-7000 ger i ett kompakt paket HF 1,8 – 60 MHz, samt VHF 145 MHz UHF
430 – 440 MHz. Mottagaren täcker även 60 – 174 MHz.
Det finns fortfarande de som tror att IC-7000 är svår att hantera, dessa svåra menyer som det
kan heta. Jag vet inte hur många jag visade IC-7000 för under SSA årsmöte i Göteborg.
Resultatet var att de allra flesta insåg att detta var väl inte så svårt. Det liknar ju IC-706, IC-
703 och även de stora riggarna. Detta skall jag väl klara utan problem sade andra. Min slutsats
är att de som sprider rykten om att IC-7000 är så jättesvår att sköta med alla dessa svåra
menyer, är de som aldrig ens sett en IC-7000. De som sett en IC-7000, de som fått den
demonstrerad av mig, har inga som helst problem. Ladda hem en svensk manual om du vill
studera lite mer. Det finns på SRS hemsida.

IC-7000 kan visa bildskärmen på en TV
Den lilla IC-7000 har en analog PAL video utgång. Det betyder att du kan få bildskärmen på
en vanlig TV. Man kan skaffa en 10 – 20 cm stor TV för en tusenlapp och få en stor
radiostation.



IC-7000 har filterfabrik
Likande den i IC-756PROall, IC-7600 etc.
Du kan skapa filter för CW RTTY och SSB med bandbredd på 50 Hz till 3600 Hz. Du kan
med IC-7000 och dess filterfabrik skapa filter i AM med bandbredden - 10 kHz
Med filterfabriken i en IC-7000 kan du skapa FM filter med bandbredden 7, 10 och 15 kHz.
Förutom WFM för rundradio.

IC-7000 kan delas med delningskablage
Likt IC-706all. Däremot finns helt andra signaler i delningen, det gör att den inte kan köras
med den fjärrstyrning som utvecklats för IC-706MKIIG.
Du kan sätta radiodelen under stolen i bilen och fronten på bilens instrumentbräda. Lätt att ta
bort vid parkering. I husbilen kan du ha den långa delningskabeln och flytta fronten till IC-
7000 mellan förarplats, till soffgrupp, eller till och med till sängen. Till frontpanelen kan du
ansluta mikrofon och högtalare, eller hörtelefoner. Du behöver inget annat kablage än
delningsladden.

Inga filter behöver införskaffas till en IC-7000
Glöm framtida filterinköp till en IC-7000. Riggen har en filterfabrik skapad av dess kraftfulla
DSP. (Digital Signal Processor). Du kan när som helst skapa de filter du behöver för varje
trafiksätt. Du kan skapa ett 50 Hz brett SSB filter om du skall köra RTTY, typ PSK-31. Eller
ett 200 Hz filter för Baudot.

Du kan köra alla mikrofoner till en IC-7000
Vill du köra en annan mikrofon till IC-7000 låter sig detta göras. Den mikrofon som följer
med IC-7000, dvs HM-151 kan endast köras på IC-7000. Men alla mikar utan knappar kan
användas på IC-7000. Du kan koppla in egna äldre mickar, nya headset, elektret och
dynamiska mickar funkar. IC-7000 har fantomatning och kan därför driva eleketretmickar.
IC-7000 har en mikrofonkontakt både på fronten och på radiodelen. Vill man köra
bordsmikrofon använder man oftast den jack som finns bak på radiodelen. ICOM:s
bordsmickar funkar, dvs IC-SM6,. SM8, SM20 och SM50. Med en adapter blir det en 8 polig
jack.

Extra högtalare till IC-7000
Riggen har ett högtalaruttag bak på radioenheten, dit kan du ansluta så gott som vilken som
helst yttre högtalarlåda. På fronten finns en 3,5 mm jack, denna kan kopplas om mellan att
vara högtalarjack och till att vara hörtelefonjack. En liten strömbrytare bakpå fronten är för
detta. Vid inställning för hörtelefoner, dämpas effekten, och du kan köra med stereokopplade
öronklaffofoner, med impedans 4 – 1000 Ohm. Således om du ligger i sängen med 5 meter
delningskablage i husbilen, kan du snabbt plugga in en högtalare. En annan högtalare vid
förarplats etc.
Då den inbyggda högtalaren av naturliga skäl blir rätt liten i en så kompakt radiostation som
IC-7000. Det är därför väldigt effektivt att ansluta en rejälare högtalare.



IC-7000 har tre bandbredder vid sändning av SSB
W M och N. dessa tre bandbredder går att ställa in inom vissa gränser. Avsikten är att skapa
sitt eget SSB ljud i TX, och att anpassa utsänt spektrum vid SSB till röstens huvudområden.
Detta kan vara ganska klurigt och många kör per automatik den bredaste SSB sändningen. Det
är mycket svårt att bedöma vad som är bästa bandbredden vid SSB sändning. Och det kan
krävas många experiment. Givetvis handlar det om vilken effekt du vill uppnå vid sändning.
Maximal läsbarhet i brus, eller bästa HiFi likande ljud vid söndags QSO på 3750 kHz.

Mer om digital jaktradio, IDAS
Det börjar dyka upp annonser och information om ICOM och SRS nya digitala
jaktkommunikationsradio, bl.a. se här:
http://www.jaktojagare.se/se/tip.php?id=422731&context=60321

PRESSRELEASE NY DIGITAL JAKTRADIO FRÅN ICOM
ProHunt®D60 - digital jaktradio från Icom!
ProHunt®D60 är den första jaktradion att nyttja IDAS-tekniken för digital kommunikation.
Radion är utrustad med marknadens största display och i grunden utvecklad för industribruk.
Radion är vattentätad och är mycket robust i konstruktionen.
ProHunt®D60 levererar ett högt och klart ljud, har automatiskt knapplås och justerbar
Whispermode™ i fem nivåer. Inbyggt finns också en talförvrängare som kan aktiveras vid
behov. De mekaniska vreden gör det enkelt att byta kanal och justera volymen.
Som standard levereras ProHunt®D60 med ett miljövänligt Li-Ion-batteri. Radion är
fullbestyckad med svenska och norska jaktkanaler både för analog och digital
kommunikation.
Radion har en vattentätad tillbehörskontakt och redan från start finns ett digert
tillbehörssortiment.
ProHunt®D60 levererar det bästa från två världar. Du behöver inte välja analog eller digital
kommunikation. D60 ger dig båda alternativen i samma radio, samtidigt.
Det är skillnad på ljud och ljud!

Och vad är då Whispermode?
Som det talas om i pressreleasen för IDAS Jaktradio
SRS lanserade whispermode redan på vanlig frekvensmodulerad jaktkommunikationsradio för
fem år sedan. Det handlar helt enkelt om ett stegs högre mikrofonförstärkning, en jägare
viskar gärna när det hettar till i skogen, det blir då svag modulation, med whispermode
påslaget ökar förstärkningen och den viskande jägaren hörs bättre. Numera finns fyra eller
fem steg av mikrofonförstärkning att välja på, jag har berättat om detta i de kommande
amatörradiostationerna IC-T70E och IC-V80E bl.a.
I amatörradiosammanhang kallar vi detta för micgain.

Obs att de nya IDAS kanalerna inte bara är subtoner
Man ser ofta i annonser där jaktradio, eller licensfri komradio annonseras att de räknar
subtoner som kanaler. Givetvis för att lura kunder. Man kan exvis skriva att en komradio har
250 kanaler, med det menar man 5 frekvenser med vardera möjlighet att använda 50 olika

http://www.jaktojagare.se/se/tip.php


subtoner. När SRS talar om den nya jaktradio med både IDAS och FM blir det 14 kanaler.
Alla riktiga frekvenser. Vill man räkna subtoner så är det bara att räkna med 50 subtoner per
kanal. Snart dags att sälja ordet kanal, och använda ordet frekvens. Då kanal börjar betyda
helt andra saker. Tänk två ggr innan du går på annonser om en komradio med hundratals
”kanaler”.
I bandet PMR446 finns 6 st frekvenser där man kan köra FM komradio. Det finns krav att
selektiv skall finnas, och vanligen är det subtons selektiv. Det finns 50 subtoner och vissa
säljare multiplicerar subtonerna med kanalerna och får då 300 kanaler. Dvs ren bluff.

”Det är skillnad på ljud och ljud!” IDAS i jaktradion
Återigen sätter Icom en ny standard på marknaden. 2005 lanserade Icom Whispermode™ som
idag är en branschstandard. Nu lanserar vi ProHunt®Digital som bygger på ICOM IDAS-
teknik baserad på en ETSI-standard.

Med ProHunt®Digital kan traditionella och digitala jaktkanaler användas samtidigt. Denna
unika lösning ger 14 extra digitala kanaler vilket innebär att det totalt finns 21 tillgängliga
kanaler för jakt. På varje analog kanal ryms det två digitala kanaler som kan användas
samtidigt utan att störa varandra.
Den digitala plattformen ger aktiv bullerdämning, klarare ljud och en betydligt bättre
hörbarhet på räckviddsgränsen. Där en analog radio blir brusigare och brusigare levererar
ProHunt®Digital klart ljud till utkanten av täckningsområdet. Dessutom öppnas möjligheten
upp för många framtida funktioner, tillbehör och produkter.
Var med i övergången till den digitala jaktrevolutionen från början utan att missa den analoga
kompabiliteten. Den första radion som lanseras med den nya digitala tekniken heter Icom
ProHunt®D60 och presenteras på Tullgarn den 28 maj. Missa inte det!

Nyckelfunktioner i punktform

*Klarar analog och digital kommunikation
*14 extra digitala kanaler
*Aktiv bullerdämpning
*Bättre hörbarhet på räckviddsgränsen
*Klart och brusfritt ljud
*Digital teknik baserat på en ETSI-standard
*För mer information om Icoms produkter besök www.srsab.se.

D-STAR frekvenserna är
Anropsfrekvenser för DV
Föreslagna av IARU, 50,6300 MHz  145,3750 MHz   433,450 MHz 1297,725 MHz

Kolla SRS amatörradiohemsida http://ham.srsab.se/

Vad är vad på den fyrpoliga antennavstämmarjacken?
På de flesta ICOM stationer finns en fyrpolig vit plastkontakt för att ansluta yttre utomhus
antennavstämmare. Vanligen en AH-4. Konakten finns bak IC-706, IC-7000 bl.a.

www.srsab.se
http://ham.srsab.se/


En vit jack c:a 5 mm bred och 30 mm lång, där ena kanten är rak och andra kanten är
pilformad. Fyrs stift. Räknat från den platta sida ha vi jord, sen 13,8 Volt, vidare startpulsen
och sist vid den pilformade sidan key.
Misstänker du fel, kan du mäta om det finns 13,8 Volt. Mäter du första stiftet dvs jord, skall
det vara noll Ohm mot radions chassi. Start ger en kort puls som kans es på en Voltmeter som
ett litet ryck. Med inkopplad avstämmare kan du även se key som ett ryck.
Ett vanligt fel är att man har lagt 13,8 Volt på jordstiftet, då är kontakten mellan stift ett och
jord avbränd i radion. Dvs koppla rätt om ni skall göra en sladd för AH-4.
Tidigare avstämmare i denna familj är AH-2, AH-3, AT-120, AT-130, AT-130E och AT-140
serien. Alla funkar på amatörradiostationer. Det kan gå att finna en begagnad AT-120 och det
är då ett fynd om den är hel.

Men AH-4 går ju aldrig sönder
Brukar jag skriva, och i ovanstående artikel skriver jag: ”om den är hel”. Motsäger jag mig
själv nu?
Att AH-4 aldrig går sönder har jag beskrivit förr och varför, dess konstruktion skiljer sig mot
andra fabrikat av liknande avstämmare. Men visst går det att få sönder dem med onormal
hantering. Några sätt att få sönder en AH-2 – AH-4 etc är att åskan slår ner på väldigt nära
håll eller direkt i antennen. Avstämmarna är vattentäta, men den som slarvat med tätningen av
sladdgenomföringarna, eller skruvat loss porslinsisolatorn för antennen får in vatten. Och det
kan skada den på sikt. En AH-4 som dränks tar in vatten, en AH-4 har andningsventiler som
inte tål tryck, vid dränkning flera meter under vatten trycks vatten in. Otömd i ett halvår kan
allvarligt skada innanmätet. Med hög effekt kan man förstöra en AH-4 eller dess släktingar,
har du PA ja då bör alla prylar efter PA:t klara effekten, kör inte ens bypass med AH-4 och 1
kWatt.

Vad händer om jag felpolariserar min radiostation?
Se till att koppla rätt!
Vänd inte plus och minus!
Kolla polariteten!
Dubbelkolla polariteten!
Trots alla välmenta förmaningar så kan det bli fel ändå. Man kopplar fel. Hur kan det bli så,
hör man inte förmaningarna, läser man inte manualen, ser man inte rött och svart, syns inte
polariteten på bilbatteriet. Förklaringen är väl att vi är människor, bara vanliga människor,
och såna gör fel ibland. Men är nu felpolariseringen ett faktum vad händer då? ICOM:s
radiostationer, bas eller mobila, är försedda med kraftiga dioder som skall leda strömmen till
jord (minus) vid felpolarisering. Strömmen blir då mycket hög och säkringarna på DC sladden
skall smälta av. Det blir inte mer än 0,8 Volt (dioden) innan strömmen bryts av säkringarna
och radiostationens övriga komponenter klarar sig. Detta sker då och då, en del olyckliga
radiostationsägare hör av sig och frågar hur man skall göra om det har hänt. Oftast är det bara
att sätta in ny säkring och koppla rätt. Så funkar det igen.
Men så händer det som är på gränsen till dumhet, man har inga säkringar hemma, och lagar
säkringarna, lindar aluminiumfolie över dem, byter dem till en spik etc, på med strömmen
igen och nu blir smällen större. Man kunde inte tänka sig att det fanns ett skäl, nämligen
felpolarisering till att säkringen small av vid första försöket.
Om vi ser på en säkring som finns i DC sladden till radion, så är den oftast en 6 x 32 mm
glasrörsäkring, på 10 – 25 Amp. En sådan säkring består av en tunn tråd som skall smälta vid
överström. Detta tar tid, kanske 50 – 100 ms. Under tiden skall inte spänningen kunna stiga



till skadliga nivåer i radion. Skyddsdioderna skall leda. En sådan här säkring har stor tolerans,
kanske +-20 till +- 50 procent av märkvärdet. Är det -20 grader C tar det lite längre tid för
tråden att smälta av.
I vissa fall kan skyddsdioden, eller dioderna förstöras, och bli kortslutna. Nu kommer
säkringarna att smälta av även efter rätt polarisering.  Byte av dessa polaritetskyddsdioder gör
radion brukbar igen. Ibland kan rengöring krävas då det blir lite rökutveckling. Att klippa av
dioderna och köra vidare kan ju vara en tillfällig lösning, men då är skyddet borta för framtida
felpolariseringar. Utan skyddsdioderna skall sluttransistorerna ta smällen, det tål dom inte
utan det blir svindyrt. För en IC-706all, kanske 3000 kr plus jobbet.
Om jag får in en radio som blivit felpolariserad, och byter dioderna, så krävs en noggrann
kontroll av radion, RX och TX alla band, gärna några dagars drift för att vara säker på att inga
komponenter är delvis skadade. Se till att ha reservsäkringar hemma, och om säkringarna
löser ut, kolla varför innan du försöker igen.
Sammanfattat så klarar ICOM stationerna felpolarisering bra, men i undantagsfall kan det bli
kortis i skyddsdioderna. Väldigt sällan, eller nästan aldrig, skadas annat är skyddsdioderna.
För överspänning skyddar inte dessa dioder, överspänning är en helt annan sak, som det kan
finnas skäl att återkomma till.

Vilka säkringar behöver jag ha som reserv?
I ELFA katalogen finns ett stort sortiment av säkringar och man kan hitta 6,3 x 32 mm
säkringar. Det bör vara snabba säkringar. Skaffar man hem 12 eller 15 A och 25 A säkringar
bör man klara sig. 12 eller 15 Amp för dagens mobila kanalstationer som IC-2200H, och 25 A
för HF stationerna som IC-706all, IC-7000. ELFA artikelnummer 33-313-45 är 12 A och
kostar 9 kr inkl moms per styck. 33-313-78 är på 25 A och kostar knappt 10 kr styck. Visst
känns det lite dyrt för en så tråkig grej som en säkring. Men kan den rädda din rig vid
felpolarisering så är det värt vartenda öre. Kanske Clas Olsson eller Kjell o Co har likande.
På en del av de nyare ICOM stationerna finns sladdsäkringshållare för de nya typen av
bilsäkringar. Flatstiftsäkringar eller som de heter ATO Fuse. Finns på Biltema etc. Ett bra tips
är att byta till sladdsäkringshållare på din DC sladd och använda dessa istället.
Invändigt ICOM riggarna finns en säkring, 6,3 x 32 mm, som säkrar allt utom slutsteget, den
kan vara på 3 till 5 Amp. På IC-7000 finns en liten lucka bakom fronten och i den döljer sig
en Minifuse, en liten modell av ATO flatstiftsäkringen. Öppna och kolla skall du se, om du är
lycklig ägare till en IC-7000.

Vad gör IF shift? Eller heter det PBT?
På IC-706all finns en kran för IF shift, på de större ICOM riggar finns PBT eller dubbla PBT.
Funktionerna är medel för att manuellt göra signalbehandling i avsikt att höra svårt störda
signaler bättre. Eller att anpassa bandbredden och ljudkvaliteten till tycke och smak.
Skillnaden mellan PBT och IF shift? Här ett försök att förklara:

Drake R4, var en av de första mottagare med IF shift, men där kallades det för
passbandstuning. Funktionen i de första versionerna var att man helt enkelt skruvade på alla
avstämda kretsar i mellanfrekvensfiltren samtidigt. Filtret var byggt med 4 st avstämda kretsar
på 50 kHz. Man flyttade fyra spolkärnor med PBT kranen. Passbandstuningen användes även
för att byta sidband, med en enda sidbandskristall i BFO, kunde man då flytta filtret till
respektive sidband, detta låter ju smart, och var banbrytande. Senare Drake R4 hade dock
kristallfilter, och genom att blanda lite fram och tillbaka kunde man simulera att filtret flyttade



sig. Ett kristallfilter är ju svårt att flytta, så därför flyttar man mellanfrekvensen över det fasta
filtret. Detta var även det ett mycket effektivt sätt att signalbehandla.

IC-701 var den första ICOM riggen med PBT (Passbandstuning) Med två mellanfrekvenser
och kristallfilter i båda kunde man åstadkomma detta, men här gick man ett steg längre. Vi
fick det man numera kallar PBT (Passbandtuning) där bandbredden samtidigt minskar, ett IF
shift flyttar ju hela bandbredden och man kan hamna i en annan störning. Däremot fick man
då använda en BFO med två frekvenser för sidbanden. Med IC-701:ans PBT fick man även
finessen där två kristallfilter i två olika mellanfrekvenser gör att man förbättrar filtrens
sammanlagda branthet.

IF shift eller PBT
Vid den här tiden kom då IF shift och PBT att betyda två olika konstruktionsmetoder.
Vi är då vid slutet av 70 talet, förra århundradet.
IF shift betyder då att man har konstant bandbredd men man flyttar hela passbandet, och kan
därför komma ifrån störningar, eller påverka ljudet. Men då finns en risk att man med andra
delen av bandbredden hamnar en bit in i det oönskade sidbandet, där kan ligga en annan
störning. Med PBT flyttar man bara ena flanken av sitt filter, risken att komma in i en ny
störning uteblir då. PBT med den funktion det idag betyder är därmed mycket mer effektiv för
att signalbehandla.

IC-765 med valbart PBT eller IF shift. På denna rig fanns en knapp som gjorde det möjligt att
välja PBT eller IF shift. Med IF shift blir det konstant bandbredd, och man kan hamna i en ny
störning på andra sidbandet, med knappen PBT på, står ena flanken still på det totala filtret.
Man kan då fråga sig vad detta skall vara bra för? Det borde väl ha räckt med bara PBT. Och
givetvis är det så. Det finns inga bra skäl att ha IF shift om riggen är kapabel att köras i PBT.
Ville ICOM sätta fler kranar på riggarna för att imponera på kunderna? Ja kanske. Men vi
talar ju om amatörradio, och det innebär att radioamatören skall kunna experimentera. En IC-
765 ägare kunde testa och prova IF shift eller PBT och lära sig skillnaden. Tänk då på att vid
IF shift finns endast ett kristallfilter i mottagarens mellanfrekvens. Riggen får lite mjukare
filter och det kan i vissa fall låta lite mjukare om det inte är kraftiga störningar.
I praktiken verkar det ändå som att många inte förstår detta. Har du en IC-761, 765 med PBT
eller IF val, testa och lär dig hur det påverkar. Eller som jag brukar säga: experimentera mera.

IC-706all, hur funkar PBT på den då?
På knappen står det IF shift. I mellanfrekvenserna finns endast ett kristallfilter, och funktionen
är ett IF shift om vi använder den definition jag gjort i denna artikel. Med hjälp av
oscillatorerna och BFO som ju är frekvenssynteser, alla styrda av en referenskristall kan man
lätt simulera att man flyttar den mellanfrekvens där kristallfiltret sitter. Observera att IC-
706all beter sig som om man skruvar kristallfiltret fram och tillbaka över mellanfrekvensen,
men kristallfiltret står ju still. Då kan man fråga sig varför inte ICOM gjorde en PBT i IC-
706all? PBT är ju effektivare, och ett bättre sätt att signalbehandla. Svaret är att det är dyrt
med en extra mellanfrekvens och ett extra kristallfilter. Och IC-706all är ju inte den dyraste
riggen. IF skiftet i IC-706all är dock effektivare än IF skiftet på den först nämnda Drake R4
då ju kristallfiltret är avsevärt brantare än i 60 talsmottagaren. Vad händer då med det smala
SSB filtret? Det finns ju 1,9 kHz filter till IC-706all. Svaret är att det blir svinbra. Jag
rekommenderar alla med 706all att skaffa filtret innan tillbehör till IC-706all är helt ute.

IC-7000, IC-7200, IC-7400, IC-756all, IC-7600, IC-7700, IC-7800. Men vissa riggar har
två PBT:er. Dubbelt så effektivt? Ja det kan man nog säga, det finns knappast fler möjligheter



att påverka passbandet vid SSB, och CW mottagning än detta. Båda PBT:er drar endast ena
respektive flanken, och med två sådana reglage kan man då forma filtret precis som man vill.
I dessa radiostationer som ju har en mellanfrekvens som skapar filter med en DSP, (Digital
Signal Processor) finns ju inga kristallfilter, programvaran simulerar som om det vore så.
Funktionen blir i det närmaste optimal, du kan göra så gott som vad som helst. Dessutom kan
man variera filtrets bandbredd. PBT:erna på dessa radiostationer används tillfälligt och kan
sedan återställas med en PBT Clear knapp.
Har vi då kommit fram till den mest optimala metoden att signalbehandla genom filtret i
riggen?
Ja!

IC-7000, den lilla efterträdaren till IC-706all, har två ”äkta” PBT:er. Inte illa för en så liten
maskin. Detta skulle ha blivit mycket dyrt om man byggt med vanliga kristallfilter. Med DSP
kan man skapa funktioner som tidigare hade varit helt oöverkomliga.

Fantasinamn, förekommer dock för att dölja PBT och IF shiftsystemens verkliga
konstruktioner. Detta gäller dock andra fabrikat än ICOM. Skall du köpa sådan radio är det
nog klokt att du lär dig vad man egentligen menar. Om nu sådan information går att få. Det
kan mycket väl betyda något helt annat än vad jag nu redogjort för.

PBT eller IF shift inte att förväxla med roofingfilter
Men det förekommer att man blandar ihop dessa två saker. Eller helt enkelt lurar kunden.
Roofingfilter, eller SM0AOM fina ord ”yttertak” betyder enligt min bedömning mottagarens
allra första filter. De filter som begränsar en del att hela frekvensområdet att nå första
blandaren. Vi talar om de 10 – 16 bandpassfilter som finns först i en ICOM mottagare. Andra
menar att yttertaket är det filter som sitter i mottagarens första mellanfrekvens. Det blir dock
lite snett om vi då talar om en enkelsuper. I artikeln om PBT och IF shift ovan nämner jag
från IC-701 och framåt. Alla ICOM stationer från slutet av 70 talet har kristallfilter i första
MF. Men detta filter ligger ju på 50 – 70 MHz, vilken är första MF:ens frekvens. Det är INTE
detta filter som ingår i IF shift och PBT systemen, utan en eller två andra mellanfrekvenser i
området 10 MHz där kristallfilter är branta, som används. Detta är viktigt då det förekommer
apparater av andra fabrikat som använder första MF:ens filter, (ibland kallat roofingfilter) som
ju inte är särkilt brant, som del i IF shiftet, eller PBT systemet. Vid sådana byggen blir det inte
särkskilt effektiva PBT system. Ett PBT system kan då blir ett IF shift, bara….. Ett sådant
PBT system blir likt ett IF shift system. Men det får man inte reda på. Därför, du måste ta reda
på själv och förstå vad vi talar om för att inte bli lurad.

mHz, milli Hertz eller MHz, Mega Hertz? (Système International)
Det är frågan det. Man ser ofta att någon skriver mHz men verkar ändå mena MHz. milliHertz
är en ganska låg frekvens, men förekommer. Inom radiotekniken är kHz och MHz det
vanligaste. Hz står ju som bekant för Hertz, LF knuttarna jobbar med Hz, vilket är SI enheten
för händelser per sekund. Prefixen, m= milli, k=kilo, och M=Mega gör siffrorna mer
lätthanterliga. Nå vem jobbar med mHz (milliHertz) då? Dvs 0,001 Hz, milliHertz. Inte så
ofta radiofolk kanske, men inom geologin och seismologin, och då man mäter jordskorpans
rörelser förekommer just så långsamma svängningar. Vid en jordbävning på andra sidan
klotet, bildas kraftiga svängningar inom ett brett frekvensområde, c:a 0,001 Hz till 100 Hz.
När svängningarna transporterats lång väg, dels genom jorden, dels utefter jordytan, fungerar



jorden som ett lågpassfilter, endast de lägsta frekvenserna från jordbävningen kommer fram,
och då är det frågan om mHz (milliHertz).
Så skriver man mHz och menar MHz finns möjlighet att bli missförstådd. Det är ju just därför
vi har standardiserade sätt att utrycka oss på. SI, (Internationell Standard).
Nu finns det ändå forskning i att mäta radiovågor i milliHertz området. Jag törs bara inte ens
spekulera i hur mycket tråd det går åt till dipolen. Att som vissa skriver, mhz, khz, är att
förnedra vår gamla vän Hertz, namn skrivs ju med stor bokstav. Där namn blivit SI enheter
skall det vara med stor bokstav, detta är en enkel tumregel. Men då måste man ju känna,
(känna till) dessa gubbar förstås.

Vem var den där Hertz egentligen?
Heinrich Rudolf Hertz var det fulla namnet. Herr Hertz levde från 1857-02-22 till 1894-01-01
och var en tysk fysiker. Blev bara 36 år och föddes i Hamburg.
Här är ett ställe att läsa mer om honom: http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz

Lite mer om FM kanaler och FM bandbredd
Som jag tidigare varit inne på finns det flera FM system. 50 kHz kanaler, 25 kHz kanaler och
12,5 kHz kanaler. Vi finner på radiostationerna med frekvenssyntes olika kanalsteg, 1, 5, 10,
12,5 15, 20, 25 och 50 kHz steg, kallas TS. Äldre riggar som har 1, 5 och 25 kHz steg, men
inte 12,5 kHz steg. Riggar med smal MF, riggar med bred mellanfrekvens, visst blir det en
djungel. Mina försök att reda ut saken fortsätter med några artiklar.

Hur kör man 12,5 kHz FM med en äldre radiostation?
Förr var det ju exempelvis 5 kHz frekvensteg på en FM station, Exvis en IC-275H  IC-271E,
och många av ICOM:s mobila kanalstationer hade 5, och 25 kHz steg. Ja vill man inte skrota
den för en ny modell så får man ha lite fantasi. IC-275E och H har 1 kHz steg, och ser vi på
en 12,5 kHz kanal så kommer man långt med 1 kHz.
Exvis  vi skall köra 145,5125 MHz, sista siffran är 100 Hz och vid FM kan vi ligga plus
minus +-1 kHz utan problem, Vi ställer då in 145,512 eller 145,513 MHz, då hamnar vi bara
500 Hz fel och det går utmärkt. Finns bara 5 kHz steg blir det större fel, +-2,5 kHz vilket då är
på gränsen för att FM skall fungera bra. Men kan fråga sig då varför äldre FM riggar hade 1
kHz steg i FM? ja det finns faktiskt FM riggar som går att ställa in på 100 Hz steg. Varför? Ja
det kan finnas några skäl.

1. Förr skulle man köra mot hembyggda FM stationer, modifierade 50 kHz FM stationer etc,
och då kunde frekvensfel på +-10 KHz finnas, och med en rig som kunde följa dessa gick det
då att få QSO. Ofta fanns en centermätare som visar när man ligger rätt i FM.

2. För att radioamatörer i flera länder förr inte hade en kanallista, som vi idag har, man kunde
lägga sig och köra FM som med en VFO.

3. Avsikten med dåtidens kanalsteg var att radioamatörer skulle kunna experimentera mer
med frekvensvalet.

Men bandbredd och deviation då och gammal FM station?

http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz


FM radiostationer för amatörradiobruk har haft +-5 kHz deviation de sista 30 åren. De nya
12,5 kHz kanalerna som funnits i mer än tio år kräver en deviation av +-2,5 kHz. ICOM:s
amatörradio fixar idag detta. Du kan välja FMn, (narrow). I mobila och basstationer finns
oftast ett smalare filter i mottagaren. Vilket väljs in vid FMn. Gammelradion då, exvis IC-275
som jag skrev om i artikeln ovan. Nej den har för bred sändare och mottagare.
Vad gör vi åt det?
Slänger radion och köper en ny?
Vi bryr oss inte utan riskerar att störa kompisarna på grannkanalen? Det vanligaste, och vi
bryter bara mot PTS regler.
Vi bryr oss inte utan gnäller på de som är för breda på grannkanalen?
Vi bryr oss inte utan accepterar att det kan hända att det blir överhörning från en 12,5 kHz
kanal en gång per år?
Bygger om vår radio kanske?
Ja visst finns det alternativ, bara att välja.
Ett bra alternativ är att köra SSB.

Preemphasis och deemphasis vad är det?
Ja vad är detta? Något konstigt och svårt i en FM sändare kanske? Jag har använd ordet
ibland, och säkert försökt förklara tidigare.
Vi talar om frekvenskurvor i FM radiostationer. Preemphasis är en standardiserad
frekvenskurva som ger diskanthöjning vid sändning. Man höjer diskanten med 6 dB per
oktav, dvs för varje fördubbling av modulationsfrekvensen skall nivån vara dubbelt.
Dessutom skall frekvenser i talet skäras av under 300 Hz, och över 3000 Hz. De senare med
brantare kurva. I FM mottagaren sker en diskantsänkning med 6 dB per oktav, en
basavskärning brant vid 300 Hz och en brant sänkning av toner över 3000 Hz.
Resultatet efter en signal som gått från mikrofon i en FM sändare till ljudet som kommer ur
högtalaren i en FM mottagare är en rak frekvenskurva med basen avskuren under 300 Hz och
toner över 3000 Hz. Dessa frekvenskurvor kräver en mikrofonförstärkare med filter, och en
mottagare med filter efter detektorn. Dvs komponenter som kostar extra pengar, jämfört med
om man slarvar med preemphasis och deemphasis. Vi får radio för vad vi betalar. Billiga udda
radiofabrikat har dåliga filter för dessa kurvor och låter därefter. De utnyttjar FM systemet
dåligt. Och framför allt om någon försöker köra Packet radio och APRS i radiostationer med
dålig överstämmelse till de standardiserade preemphasis och deemphasis kurvorna, så uppstår
problem.

Preemphasis ger konstant modulationsindex
Den uppmärksamma inser nu att med preemphasis får vi en större deviation ju högre
modulationsfrekvens vi kör genom FM sändaren. Detta är oxo meningen, bäst egenskaper
med FM får man om det förhåller sig så. Förhållandet modulationsfrekvens och deviation blir
modulationsindex. Exvis med en ton på 1 kHz i FM sändaren ger en deviation på +-1 kHz,
ökar vi tonfrekvensen till 2 kHz skall då deviationen vara +-2 kHz. Detta exempel visar då på
ett modulationsindex på 1.
Vid bredbandiga FM system, (WFM) som rundradio på 88 – 108 MHz skall vi överföra upp
till 15 000 Hz i diskanten för att musik skall låta bra. Dessutom finns pilottoner etc. Man kör
då en stor deviation. Exvis +-50 kHz. Även vid rundradio FM, det jag kallar WFM, körs
preemphasis, i mottagaren vi har i bilen eller i transistorradion finns en motsvarande
deemphasis, diskantsänkning, och vi får en rak frekvenskurva, från mixerbord vid sändaren



till högtalaren i mottagaren. Nåja, rätt så rak…. Det fuskas ju även här med frekvenskurvorna
i enklare WFM mottagare.

Varför låter då vissa billigare och enklare komradio eller amatörradio med
FM så dåligt?
En vanlig myt är att de Asiatiska röstena är så ljusa, Kineserna talar högt och mikrofonerna
verkar vara ”avstämda” till deras röster, så låter denna gamla seglivade myt. En myt som
fanns på AM tiden på 27 MHz oxo. Ända tills Zodiak byggde om riggarna.
Man hör det på jaktradiokanalerna, någon har köpt en lågpris komradio, man hör det över våra
FM relästationer inom amatörbanden, någon har köpt ett fynd, en lågpris radio för FM och
som täcker amatörbanden.
Detta med att de nog är ”avstämda” till de ljusa Kinesiska och Japanska röstena är skitprat,
och skall mytförklaras. Priset är en bättre förklaring. Det är billigare att slarva med
preemphasis och deemphasis filtren. Med en transistor mindre i modulatorn och 5
filterkomponenter färre blir radion billigare men låter ynkligt. Med fem till åtta färre
filterkomponenter i mottagarens deemphasis filter blir den billigare. Det lustiga är att vid
tillfällen då inga krav på räckvidd ställs, eller där man försöker utnyttja FM systemets fulla
fördelar, kan det anses att dåliga FM stationer låter bra. Men då tänker man inte på de stackare
som försöker höra FM i bilen med fluttrande signalstyrka. Du känner igen fenomenet när du
hör att någon öppnar relästationen och en bärvåg verkar komma med något svagt mummel i
bakgrunden hörs. Kanske en nybörjare som aldrig får svar…….

100 meter RG-58
Nu finns hundrametersrullar RG-58 till priset 550 kronor
Artikelnummer 21252
Säljs endast i hel rulle (100 m) 550 kr
Diameter: 5 mm
Impedans: 50 Ohm
Mittledare: flertrådig
Skärm: 80 x 0,12
Dämpning vid 145 MHz per 10 m: c:a 2,0 dB
Färg: svart

Hur använder man då RG-58
RG-58 är ju en ganska smal koaxialkabel, men till skapligt pris.
På HF dvs upp till 30 MHz, rekommenderar jag max 100 Watt, och max 30 meter, (gäller
kabelns längd).
På VHF 145 MHz brukar jag rekommendera max 5 meter, (gäller kabelns längd) dvs för
bilinstallationer och möjligen om du har din VHF antenn på fönsterbrädan eller balkongen.
På UHF 432 – 438 MHz 3 meter, (gäller kabelns längd) och då är vi i bilen.
Ja men 50 MHz då? Frågar någon. Jag skulle nog inte använda mer än 10 meter RG-58 på 50
MHz och max 100 Watt.
Koaxialsladdar mellan radio, och avstämningsenheter, radiostation till slutsteg, mellan radio
och effektmätare, eller SWR mätare, där det blir sladdar på max 1 meters längd, är RG-58
utmärkt.
Skall du ut med din HF antenn i skogen, eller om du skall fasa vertikaler på 3800 kHz, ja då
behövs långa bitar av RG-58, såvida du inte skall köra mer än 100 Watt, då krävs RG-213.



Skall du göra strömbaluner, går det åt en del RG-58, en typisk strömbalun för 1,8 – 10 MHz
kan behöva lindas med 20 varv, diameter 10 cm och då går det åt nästan 20 meter
koaxialkabel.

Men koaxialkabel kan användas på andra sätt
Jag fick ett mejl från SM5LIB Ingemar, som hade funnit ett annat sätt att använda
koaxialkabel. Ingemar jobbar till sjöss och skulle plocka ner en trådantenn för HF från båten.
Dipolen var, till Ingemars förvåning, tillverkad av RG-58 som antenntråd. Man hade klämt
ihop skärmen i kabelskor. Han kunde konstatera att antennen hade tålt många stormar och att
den då måste vara mekaniskt stark.
Ja man kan bygga en dipol för HF med koax, lämpligen då RG-58, som tråd. Den blir rätt
stark och skärmen bildar en rejäl tråd. Relativt lätt är en RG-58 och antennen går att spänna
upp bra. Men mitt förslag är att man tvinnar ihop både skärm och mittledare. Samt använder
nylonkaus och buntband för att avsluta antennen. RG-58 är svart och bör tåla UV ljus under
lång tid, den är oxo vattentät och bör stå sig i många år. Givetvis kan man bygga trådantenner
av annan koax, impedansen har ju ingen betydelse då. Men med vit TV-koax får du nog räkna
med att UV strålningen tar kål på plasten inom något år. Svart datornätverkskoax kan vara
OK. RG-213, ja för QRO, men blir tung som dipol.
Andra sätt att använda koax är att bygga coliear VHF och UHF antenn av, man stackar
kvartsvågsbitar av koax till en lång antenn med rundstrålande och förstärkning. Antenntypen
beskrev ofta förr, och är lätt att bygga. Liknar det vi finner inuti blindkäpparna.
Själv har jag använt koax, RG-213 för att rensa avloppet. Den var lagom stel och ett snabbt
val. Jag fick dock lov att tvätta en efteråt……
Det lär finnas någon HF antenntyp som kallas något som Bazooka, eller Super Duper Multi
Band Bazooka. Byggs av koax som kopplas på något sätt.  Jag skall se om jag kan hitta en
sådan byggbeskrivning.

Här är en byggbeskrivning på en Double Bazooka Broad Band Dipole
http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=12137
Här ser vi hur man byggt en vikt dipol av koaxen, samt skarvat vid med bandkabel.
Vad säger vi om den här konstruktionen?
Nån som provat en Double Bazooka Broad Band Dipole???
En till: http://www.hamuniverse.com/bazooka.html
Och det finns mer på nätet.
Experimentera mera!!! Är väl valda ord.

Vindkraft
Jag brukar ha med lite fakta, och teknik om vindkraft, och i synnerhet vindkraftverkets teknik.
Här är ett på 4 MW (Mega Watt) ett ”nästa generationens” vindkraftverk för havsplacering.
http://www.popsci.com/technology/article/2010-03/next-gen-wind-turbine Turbinen i
fråga är ”ganska stor”. Delar av det tekniska utvecklingsarbetet sker i Karlstad, se
http://morphic.episerverhotell.net/upload/Dokument/ScanWind%20jobbannons%20nov%200
8.pdf  (Där finns jobb). Turbinbladen är vardera 176 fot, med SI enheter 54 meter.
Masthöjden på 300 fot motsvarar i SI 91,5 meter, den masten vore väl inte helt fel för
antenner. Se bilden och lägg märke till stegar och bryggor inne i generatorhuset, de ger en
uppfattning om storleken. Generatorn är en permanentmagnetgenerator och väger 90 ton.
Varvtalet är 8-20 varv per minut. Med en sådan generator behövs ingen växellåda. Men det

http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi
http://www.hamuniverse.com/bazooka.html
http://www.popsci.com/technology/article/2010-03/next-gen-wind-turbine
http://morphic.episerverhotell.net/upload/Dokument/ScanWind%20jobbannons%20nov%200


krävs förstås en omformare för att få fram faslåst 50 Hz, med rätt spänning, oavsett varvtal.
En 4 MW hackad (sw mode) spänningsomvandlare, störningar?? Bra fråga…… en mycket
bra fråga…
Man talar om att vinden vid kusterna kan ge energi motsvarande fyra ggr landets behov.
Globalt talar man om att vindkraft kan ge 5 ggr det totala energibehovet. Det är förstås långt
till att ha så många vindturbiner. Ett vindkraftverk har på 6 månader generat ihop dess egna
kostnader. Hur många tiotals år tar det för ett kärnkraftverk att betala sig, och
långtidsförvaringen av atomsoporna skall betalas i 100 000 år?

Vad kostar frakten om du köper en radio och låter Posten frakta ditt paket
Tyvärr ligger inte SRS där alla kunder bor, och vi har ju ett långt land. Det går heller inte att
skicka dem som elektronisk post, inte ens i Bitar. Därför använder vi Posten för att få ut
paketen. Posten tar betalt för detta och även för att ligga emellan med betalningen, det kallas
för postförskott, du löser sen ut ditt paket. Alternativet är förstås att åka till Karlstad och
hämta direkt. Något som många gör särskilt om det är större radiostationer, i 15 – 20 kg
klassen. Det kan ju vara trevligt med en liten biltur, så finns möjligheten att vi tar upp radion,
en IC-7700 eller en IC-7800 och jag kör en liten introduktionskurs.
Här är några exempel på vad det kan kosta med postförskott dvs du löser ut ditt paket med
den nya radiostationen.

Fraktpris, post med postförskott
3 kg 144 kr
5 kg 166 kr
10 kg 208 kr
15 kg 243 kr
20 kg 280 kr

Fraktpris, post utan PF
3 kg 102 kr
5 kg 124 kr
10 kg 166 kr
15 kg 201 kr
20 kg 238 kr

Inte så farligt väl? Vad kostar det att köra egen bil? För 20 kg och 280 kr på posten kommer
du 15 mil ungefär. (18,5 kr per mil enligt avdrag för egen bil till arbetet) Sen måste du offra
ledig tid eller en semesterdag. Så nog är postfrakt ett relativt billigt och praktiskt sätt att få
hem paketet. Här på SRS skickas varje dag 50 – 150 paket. Posten kommer på eftermiddagen
och hämtar med en lastbil. Större paket med lastbilsfrakt, det handlar då om lastpallar. SRS
omsätter c:a 35 000 ICOM radiostationer per år. Till detta kommer lika många digitala
komradiostationer till Tetra systemen, samt antenner tillbehör etc.

Hur länge är en sekund? SI enheten s (Système International)
Sekund, s, är SI enheten för tid. Men hur definieras den? Hur kollar vi att vår klocka går rätt?
Jo, en sekund definieras som varaktigheten av 9192631770 perioder av den stålning som
motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomen Cesium
133. Därmed vet vi exakt svaret på rubrikens fråga.



Så det är bara att skaffa lite Cesium och börja räkna och mäta. Ja lite kemigrejer kan behövas,
provrör och sånt, glöm inte en blyväst för att dämpa stålningen.

Röda och svarta grader, samt ”röda siffror”
Finner vi på en termometer. Är temperaturen över noll, dvs plusgrader Celsius, är de röda och
under noll svarta eller blå. Detta är väl ok, och mäter vi spänning är pluspolen röd och
minuspolen svart. Oxo OK, och ett bra sätt att hålla reda på polariteten. Men när man räknar
pengar då blir negativa tal röda, dvs tvärs emot all annan vetenskap. Går AB Antenn & Koax i
konkurs hade de ”röda siffror” dvs negativa tal, förluster. Inom ekonomin (den ekonomiska
vetenskapen) är röda siffror negativa. Inte nog med att ekonomerna lånat talsystemets
negativa och positiva siffror av tekniken, de har vänt systemet uppochner. Talet om röda
siffror verkar vara något som man har härmat från andra länder. Förr hette det förluster eller
skulder, kredit och debit.

Retroradio
Eller radio med retrodesign. Ja vi finner sådana radioapparater i hyllorna och katalogerna,
exvis hos Biltema, IKEA och Clas Olsson. Så vad är då en retroradio? Är den en
dubbelsuper? Har den BFO? Är den en träradio, plåtradio eller? Har den elektronrör?
Personalen i de aktuella affärerna kan inte ge upplysningar härom.
Låt oss först se vad Retro betyder då.
Retro kommer från Franskan och betyder bakåtblickande, syftar på att låta sig inspireras av
tidigare trender och utseende, beteenden och kultur. Den som gillar retro, dvs att se bakåt
kallas för retrofil. (fult ord va?). Kanske liknar ordet lite det förr vanligare ordet nostalgi? Så
en retroradio är en radio med gammal kultur, gammal konstruktion, gamla material eller
gammalt utseende. Förmodligen handlar det mest om utseendet, det skall se ut som det en
gång har varit. Dock har jag aldrig, trots att jag tittat på radioapparater byggda i både trä och
plåt sedan åtminstone 1920, sett något som liknar dagens retroradio. Så dagens retroradio är
byggda av folk som bara tror att en radio såg ut så för länge sedan. Då blir vi lurande då.
Om vi testar med ordet nostalgi då, den nostalgiske minns de gamla fina träradioapparaterna
på 40 och 50 talet, finner han någon nostalgisk tillfredställelse i en sk retroradio? Förmodligen
inte, utan man riktar sig nog mot de som tror att det var så förr. Man kan nog utan överdrift
säga att dagens retrosaker är mer fantasiprodukter.
Och en retroradio har inte BFO, men väl VFO, den har inte ens SSB, men kan ha AM vilket
då betyder mellanvåg och inte trafiksättet. Men FM finns på en retroradio trots att FM blev
vanligt först i mitten av 50 talet på träradio. Däremot kan en retroradio vara gjord av plast
som knappast ens fanns på den tiden den avser efterlikna. En tid då träet var viktigare än
innanmätet i radion, ja kanske var träet viktigare än både känslighet och selektivitet. Kanske
man valde träsort på träradion utan att ens veta vilket roofingfilter den hade.

D-STAR frekvenserna är
Anropsfrekvenser för DV
Föreslagna av IARU, 50,6300 MHz  145,3750 MHz   433,450 MHz 1297,725 MHz

Finalisera…. (vårt dynamiska språk)
Hörde ordet vid en intervju på P1, någon politiker så klart, och han skulle finalisera något.



Ordet är nog inte så svårt att förstå utan lär betyda avsluta. I alla fall tolkade jag ordet så.
Frågan är dock varför han inte sade avsluta? Då hade ju fler förstått vad han menade och
risken att bli missförstådd mindre. Men han kanske ville impa på lyssnarna, och visa hur fina
ord han kan hitta på. Ett trevligt nytt och användbart ord, rekommenderas!
Nästa helg skall jag finalisera fönsterbytet i mitt radiorum.
Nu är det snart dags att finalisera dagens nyhetsbrev med några finaliserande roliga historier.

Låt oss nu skratta lite:
Para er tre och tre i liftkön. Ser upp så att inga klädesplagg fastnar i liften
(plakat vid skidliften i Sunne)

Lustiga skyltar

Spola golvet efter användning
(skylt utanför biltvätthall på gasverk)

Ingen parkering förbjuden
(skylt på bensinmack i Uppsala)

Vi utför rost och plåtskador billigt
(bilverkstad utanför Göteborg)

Stekt röd tunga
(på en restaurangs lunchmeny)

Sjuk gymnastik
(skylt i centrala Lund)

Jag är sjukdom, kommer i morgon
(skylt frisör i Sthlm)

Vid köp av klockarmband, gratis påsättning
(skylt i Göteborg)

Jämna pengar underlättar växlingen
(skylt fik i Halmstad)

Ät fisk – Bli frisk
Affären stängd pga sjukdom
(skylt på mindre affär i Gnesta)

Posten hämtas då och då, ibland något senare



(skylt på brevlåda utanför hotellet i Kittelfjäll)

Frigående ägg
(affisch i ett fönster till mataffär i Göteborg)

Para er tre och tre i liftkön. Ser upp så att inga klädesplagg fastnar i liften
(plakat vid skidliften i Sunne)

Morgondagen inställd pga bristande intresse
(Lapp i medborgarhusets foaje i Sthlm)

Priserna gäller endast när gatuköpet är öppet
(Gatukök i Uppsla)

Tomgångskörning förbjuden högst 1 minut
(skylt vid lastkaj)

Idag rabatt på underkläder som avdrages i kassan
(skylt i mindre klädesbutik)

Extra mört kött. Vi hänger själva i butiken
(skylt i mataffär)

Barn om ÄKTENSKAP

Om man gifter sig med fel äkta man, får man skilja sig och då visar
det sig att mannen var oäkta.
(Andreas 6 år)

Det är inte säkert att man vill gifta sig med vem som helst.
Det är inte säkert att man vill klä av sig heller.
(Linn 7 år)

Äktenskap är nästan samma sak som att gifta sig. Skillnaden är att man inte har klänning på
sig.
(Sara 7 år)

När man gifter sig spelar organismen en sorgemarsch medan bruden går mot mannen.
(Stina 6 år)
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